Zápis
z 9. zasedání Zastupitelstva obce Ločenice konané dne 16.07.2019
Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva obce.
Místo konání: Obecní úřad Ločenice
Datum konání: 16.07.2019
Začátek: v 17.00 hodin
Zasedání řídil: Bína - starosta obce
Přítomno: 8
Omluven: Kleinová
Neomluveni: /
Zapisovatel: Josef Kápl
Ověřovatelé zápisu: Jan Stodolovský, Miroslav Kopt
Hosté: /
Starosta obce p. Bína zahájil jednání, přivítal přítomné zastupitele, hosty a konstatoval, že je
přítomno 8 členů zastupitelstva, tj. nadpoloviční většina a zastupitelstvo je usnášení schopné.
Návrh programu jednání:
.
1. Přivítání, schválení pořadu jednání a ověřovatelů zápisu.
2. Schválení nového nájemce do Restaurace pod Ločenickým vrchem v Ločenicích.
Doplnění do programu:
a) Schválení Smlouvy o dílo č. 2019-259
b) Schválení smlouvy o dílo č.AL19-040
c) Schválení dohody o zrušení výhrady práva zpětné koupě a předkupního práva na par.č.
67/50 v k.ú.Ločenice
d) Seznámení s kupní cenou za pozemek par.č. 145/9 v k.ú.Ločenice.
e) Schválení cenové nabídky na zednické práce +kupní smlouvy č.AL19-042 pro obchod
potravin Nesměň.

K bodu 1
Návrh programu ve všech bodech byl schválen, návrh zapisovatelky, složení ověřovatelů a návrhy
usnesení a závěr usnesení přednese Jaroslav Bína.
Návrh usnesení: ZO určuje ověřovatelé zápisu Jan Stodolovský, Miroslav Kopt, zapisovatel Josef
Kápl a návrhy usnesení přednese Jaroslav Bína.
Výsledek hlasování: pro 8 , proti 0, zdrželi se 0. Usnesení č.9/121 bylo schváleno.
Zastupitelstvo obce schvaluje program z 9. zasedání jako celek.
Návrh usnesení: ZO schvaluje následující program zasedání jako celek.
Výsledek hlasování: pro 8, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení č.9/122 bylo schváleno.
Byla provedena kontrola usnesení z minulého zasedání, usnesení bylo přečteno a jednotlivé
uložené úkoly zkontrolovány a prodiskutovány. Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí.

K bodu 2
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno starostou s došlými žádostmi na pronájem Restaurace pod
Ločenickým vrchem a tanečního sálu v Ločenicích, Do stanoveného termínu tedy do 15.07.2019
do 13:00 hod byla doručena pouze jedna žádost a to 10.07.2019 pod Čís.j: Loc 0403/2019.
Zastupitelstvo obce se rozhodlo výběrové řízení nezrušit a schválit tohoto jediného zájemce.
Návrh usnesení: ZO schvaluje na pronájem Restaurace pod Ločenickým vrchem a tanečního sálu
v Ločenicích *** . Všechny podmínky výběrového řízení byly splněny a ZO pověřilo starostu
k podpisu nájemní smlouvy ,která bude platit od 01.08.2019.
Výsledek hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0. Usnesení č.9/123 bylo schváleno.
Různé:
a) Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo smlouvu o dílo č.2019-259 s dodavatelem
ALU.PLAST s.r.o. , Samota 850 , 382 41 Kaplice na dodání oken a dveří do prostoru
budovy pošty Partner v Ločenicích.
Návrh usnesení: ZO schvaluje smlouvu o dílo č.2019-259 s dodavatelem ALU.PLAST
s.r.o. , Samota 850 , 382 41 Kaplice na dodání oken a dveří do prostoru budovy pošty
Partner v Ločenicích.
Výsledek hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0. Usnesení č.9/124 bylo schváleno
b) Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo smlouvu o dílo č.AL2019-040 s dodavatelem
ALU.PLAST s.r.o. , Samota 850 , 382 41 Kaplice na vstupní dveře do prostoru budovy
pošty Partner v Ločenicích.
Návrh usnesení: ZO schvaluje smlouvu o dílo č. AL2019-040 s dodavatelem
ALU.PLAST s.r.o. , Samota 850 , 382 41 Kaplice na vstupní dveře do prostoru budovy
pošty Partner v Ločenicích.
Výsledek hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0. Usnesení č.9/125 bylo schváleno
c) Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo dohodu o zrušení výhrady práva zpětné koupě a
předkupního práva na pozemek parc.č. 67/50 ***
Návrh usnesení: ZO schvaluje dohodu o zrušení výhrady práva zpětné koupě a
předkupního práva na pozemek parc.č. 67/50 *** .Oprávněný( Obec Ločenice ) a povinný(
***) konstatují ,že povinnost nabídnout oprávněnému Nemovitost povinný splnil.
Oprávněný( Obec Ločenice) tuto Nemovitost nemá zájem koupit zpět.
Výsledek hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0. Usnesení č.9/126 bylo schváleno
d) Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo kupní cenu 6500Kč za pozemek par.č. 149/9
v k.ú.Ločenice ,který vlastní Česká republika.Na části tohoto pozemku se nachází
autobusová zastávka ,,Ločenice,rozc.Svatý Jan“
Návrh usnesení: ZO schvaluje koupi pozemku par.č. 149/9 za cenu 6500Kč..
Výsledek hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0. Usnesení č.9/127 bylo schváleno
e) Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo cenovou nabídku na zednické práce v prodejně
potravin Nesměň a kupní smlouvu č.AL19-042 na výměnu hlavní výlohy v prodejně
potravin Nesměň.
Návrh usnesení: ZO schvaluje cenovou nabídku na zednické práce v prodejně potravin
Nesměň a kupní smlouvu č.AL19-042 na výměnu hlavní výlohy v prodejně potravin
Nesměň.
Usnesení č.9/128 bylo schváleno

Diskuse a závěr: /

Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno v 18:00 hod.

Další ZO se bude konat dne 29.08.2019 od 18.00 hodin v kanceláři
OÚ Ločenice.
Zapsal: Josef Kápl
Ověřovatelé zápisu: Miroslav Kopt, Jan Stodolovský
Jaroslav Bína
starosta obce
Tento zápis z 9. zasedání zastupitelstva obce dne 16.07.2019 je anonymizován dle zákona
č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

